
Região central é a que mais tem denúncias contra esse tipo de vandalismo 

PAC só vai
começar
depois

Desigualdade
cai e renda sobe
Ipea diz que, de 2004 a 2009,
ganho médio cresceu 28% {pág 06}

Novo acidente
na Argentina 
Caminhão, ônibus e trem 
colidem e ferem 90 pessoas {pág 08}

Projetos federais só começam
quando as obras municipais 
estiverem no fim Medida visa
reduzir os impactos no dia a dia
da população Ippuc diz que
cronograma foi planejado e
será cumprido {pág 02}

Obras da Copa

Pichações
levam 124
à prisão 

Em 2011, já foram 380 denúncias e 124 prisões em 
flagrante Os infratores estão sujeitos a reclusão de 1
a 3 anos e pagamento de multa População reclama
que a cidade está suja e que não há fiscalização {pág 04}

Paraná Clube
faz dispensas 
Os primeiros três já foram 
mandados embora ontem {pág 14}

Mín 10°C
Máx 18°C

CURITIBA
Sexta-feira, 
16 de setembro de 2011

Edição nº 99, ano 1
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FASHION
VERSÃO NACIONAL DE
‘PROJECT RUNWAY’
ESTREIA AMANHÃ, NA BAND
{pág 11}

Susana Barbosa, editora da revista “Elle”, e os estilistas
Reinaldo Lourenço (esquerda) e Alexandre Herchcovitch

ao lado da apresentadora Adriane Galisteu
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Voos vão ficar mais
rápidos, diz Cindacta

O ministro da defesa, Celso
Amorim, esteve na sede do
Cindacta II, em Curitiba, pa-
ra checar o software Sagitá-
rio. O sistema, diz a Força
Aérea, será implantado em
todo o Brasil e vai ajudar o
voos a serem mais pontuais
e seguros. 

“As ações reverterão em
menor tempo de voo, com
economia para a empresa
aérea. Também acredito que
possa refletir no aumento
da pontualidade das empre-
sas”, diz o Brigadeiro do Ar

Carlos Vuyk de Aquino.
O Sagitário foi desenvol-

vido por uma empresa bra-
sileira e funciona desde o se-
gundo semestre de 2010 em
Curitiba e Recife. Agora, ele
será levado ao Brasil todo. 

METRO CURITIBA

Software é nacional

RODRIGO LEAL/ METRO CURITIBA

Cadastro de
alunos vai 
até hoje
PRAZO. As crianças que
completarão 6s anos em
2012 e que precisam in-
gressar no 1º ano do ensi-
no fundamental nas esco-
las públicas municipais
devem se inscrever hoje.

Os pais ou responsáveis
devem ir a uma escola
municipal com o docu-
mento de identidade (RG),
comprovante de residên-
cia (conta de luz) e a certi-
dão de nascimento origi-
nal da criança. METRO

PMs voltam de
Santa Catarina
AJUDA. Os PMs do GRAER
(Grupamento Aéreo) que
prestaram socorro às víti-
mas da chuva em Santa
Catarina retornaram on-
tem a Curitiba. As enchen-
tes desalojaram mais de
60 mil pessoas no Estado. 

METRO 

Breves

Vacinação
termina
amanhã
Amanhã é o último dia da
campanha de vacinação
contra o sarampo. A dose
é oferecida de graça nas
unidades de saúde, no ho-
rário de funcionamento
de cada uma. 

Crianças de 1 até 7
anos incompletos que ain-
da não estão protegidas
devem se vacinar.

Curitiba já atingiu a
meta e imunizou 96,4% do
público-alvo, segundo a
prefeitura. METRO CURITIBA

MP pedirá
mudança
sobre bula
O Ministério Público do
Paraná vai sugerir mudan-
ças na lei que exige bula
para medicamentos mani-
pulados. A ideia é viabili-
zar às empresas a imple-
mentação da norma.

Segundo os promoto-
res, para atender à lei, as
empresas teriam de ado-
tar procedimentos caros
feitos por grandes labora-
tórios. METRO CURITIBA

Contra sarampo

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Os projetos de mobilidade
previstos no PAC da Copa,
do governo federal, só vão
começar em Curitiba de-
pois que as obras munici-
pais terminarem. Segundo
a prefeitura, não há motivo
para preocupação porque o
cronograma foi planejado
e será cumprido.

“A preparação para a
Copa está acontecendo de
forma planejada. São
obras que muito antes de
2014 já serão realidade na
cidade”, disse o prefeito
Luciano Ducci (PSB).

O esquema foi traçado
pelo Ippuc para evitar gran-
des impactos no dia a dia
da população. “Como te-
mos folga no cronograma,
temos condição de plane-
jar para que façamos as
obras criando o mínimo de
interferência na vida das
pessoas. Se estivéssemos
com a corda no pescoço, fa-
ríamos tudo ao mesmo
tempo e daríamos um jeito
de resolver o impacto”, ar-
gumenta o presidente, Clé-
ver Almeida.

De acordo com o crono-
grama do PAC apresenta-
do ontem em Brasília, as
obras federais começam
em Curitiba apenas em
2012. A maioria deve ter-
minar em 2013. Algumas
ficam prontas bem perto
do mundial, como o corre-

dor metropolitano, que
deve ser concluído só em
abril de 2014.

Diante da situação, que
se repete em grande parte
das cidades-sede, o minis-
tro do Esporte, Orlando
Silva, afirmou que o go-

verno federal está em “es-
tado de alerta”. 

No entanto, o secretá-
rio Especial para Assuntos
da Copa do Mundo, Mário
Celso Cunha, que esteve
na reunião, disse que as
obras estão dentro do pra-

zo. “Todos os projetos já
foram, inclusive, aprova-
dos pela Caixa Econômi-
ca”, afirmou.

Obras do PAC
ficam para depois

Curitiba vai terminar os projetos municipais de mobilidade para depois
começar o PAC da Copa Ideia é reduzir transtornos no dia a dia

Obras municipais ficam prontas até o primeiro semestre de 2012

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

CAMILA.PEREIRA
@METROJORNAL.COM.BR

Em andamento

Segundo a prefeitura, as

obras estão, no mínimo,

60% concluídas e ficam

prontas até o primeiro se-

mestre de 2012. Os investi-

mentos somam R$ 141 mi-

lhões, em recursos pró-

prios e financiados.

Trincheira Bacacheri/Bairro
Alto: R$ 9 milhões

Linha Verde Norte: R$ 52
milhões

Binário Chile/Guabirotuba:
R$ 9,5 milhões

Rua 24 Horas: R$ 4 milhões

Avenida Marechal Floriano
Peixoto: R$ 8,4 milhões

Avenida Toaldo Túlio:
R$ 4,7 milhões

Avenida Fredolin Wolf:
R$ 17 milhões

Anel viário: R$ 36,3 milhões

“Estamos menos
dependentes
tecnologicamente.
O software é que é
o mais caro.”
CELSO AMORIM, MINISTRO DA DEFESA

DIVULGAÇÃO/AEN

Suspensão

Obra estava
em área
preservada 
O MP-PR (Ministério
Público do Paraná)
determinou a sus-
pensão das obras,
vendas e a propa-
ganda de um em-
preendimento imo-
biliário no bairro
Pilarzinho.

Segundo a ação, a
construção, que não
tem alvará, está em
uma área de preser-
vação permanente,
com nascente e ve-
getação nativa. O
MP-PR requer que os
danos sejam repara-
dos pelo dono do
imóvel e construto-
ra. METRO CURITIBA

Cotações
Dólar

-0,87%
(R$ 1,70)

+0,02%
(R$ 2,37)

+0,17%
(56.381 pts)

Euro

Bovespa
Selic
(12%)

Salário
mínimo
(R$ 545)
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Saída de
balada tem
tiroteio
Três jovens de 19 a 21 anos
foram presos ontem depois
de dar tiros na saída de uma
casa noturna, na avenida
das Torres. Segundo teste-
munhas disseram à polícia,
eles estavam no local e ao
irem embora, bêbados, efe-
tuaram os tiros – que não
atingiram ninguém. 

Eles foram denunciados
por testemunhas, que pas-
saram a placa do veículo
Palio para as autoridades.
A Polícia Militar fez rondas
no Cajuru para encontrar
os suspeitos. Com eles fo-
ram encontradas duas ar-
mas: uma pistola e um re-
vólver calibre 38, ambas
com a numeração raspada. 

Eles foram levados ao 2º
Distrito de Polícia e autua-
dos por porte ilegal.

METRO CURITIBA

Menino de
13 anos
bate carro
Um adolescente de 13 anos
provocou um capotamento
ontem em Maringá. O me-
nino teria saído da escola e
pego o carro do pai sem au-
torização. Outros três ami-
gos, de 11, 12 e 14 anos, es-
tavam no carro. Dois deles
foram encaminhados para
o Hospital Metropolitano de
Sarandi, mas não correm
risco de morrer.

O acidente foi na pista
marginal do Contorno Nor-
te, no cruzamento com a
avenida Osires Guimarães.
Apesar de estar no trabalho
na hora do choque, o pai do
adolescente pode responder
pelo artigo 310 do Código
de Trânsito Brasileiro, com
punição prevista de seis me-
ses a um ano de detenção
ou multa.

METRO CURITIBA

www.metropoint.com
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Prédios de Curitiba são
tomados por pichações

Professores param e
fazem manifestação
Professores de 5ª a 8ª séries
de onze escolas municipais
fizeram uma manifestação
ontem na frente da prefei-
tura para reivindicar reajus-
te salarial e mudanças na
rotina de trabalho.

Os profissionais querem
jornada de trabalho de 20
horas semanais e contrata-
ção de professores para
também acabar com as

substituições. “Tem profes-
sor de matemática que
substitiu o de inglês. A pre-
feitura não admite, mas fal-
tam professores”, diz o pre-
sidente do Sindicato dos
Servidores do Magistério
Municipal, Rafael Furtado.

Durante a manhã, eles fi-
zeram operação tartaruga,
e os alunos foram liberados
às 10h. METRO CURITIBA

População reclama que cidade está poluída Já são 380 denúncias
Centro, Sítio Cercado e São Francisco são os bairros mais pichados

Os pichadores têm deixado
sua marca por toda a cida-
de. Moradores não sabem o
que fazer e reclamam da
poluição em muros de ca-
sas, prédios, escolas e até
construções históricas. Só
este ano, são 380 denúncias
recebidas pela Guarda Mu-
nicipal. Foram presas 124
pessoas em flagrante.

A região central é a pre-
ferida dos pichadores. “Es-

tou aqui há 30 anos e já
perdi as contas de quantas
vezes pintei a loja. Cansei e

não pinto mais”, afirma o
comerciante Niceto Gons-
chorovski, 70 anos.

O mesmo aconteceu na
loja de Alina Fujikawa, 48
anos. “Às vezes acontece de,
no mesmo dia em que pin-
to, eles picharem novamen-
te. Fico indignada”, diz. Se-
gundo comerciantes e mo-
radores, nem os portões se-
guram os pichadores. “Eles
pulam para entrar”, conta

Ceslau Zytkowski, 54 anos.
Segundo o diretor da

Guarda Municipal, Odgar
Cardoso, a pichação tem
dois motivos principais. O
primeiro está ligado à
ideologia. 

“É uma maneira que a
pessoa encontra de protes-
tar, de expressar sua revolta
com alguma coisa, como a
corrupção.” A outra razão
envolve demarcação de ter-
ritório. “É para mostrar
quem manda naquela área,
até pelo controle de venda
de drogas”, explica. 

Para ele, a solução pas-
sa pela educação. “Não
adianta só prender. Tem
que conscientizar as pes-
soas”, comenta.  

Quem for pego pichando
pode ser preso, sob pena de
até um ano, conforme de-
termina a Lei Federal
12.408. Em caso de prédio
histórico, a pena pode subir
para três anos. Os infratores
ainda pagam multa de 
R$ 714, segundo Cardoso.

Denúncias podem ser feitas pelo 153 ou pelo 156

Prefeitura ouviu reivindicações e acordo

deve ser fechado ainda este mês

DIVULGAÇÃO/SISMMAC

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA
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Ranking da pichação
Bairros com maior 
incidência em 2010

São Lourenço
Capão da Imbuia
Uberaba
Campo Comprido
Alto da Rua XV
Alto da Glória
Rebouças
Santa Quitéria
Alto Boqueirão
Santo Inácio
Capão Raso
Novo Mundo
Bigorrilho
Tatuquara
Bairro Alto
Ahú
Barreirinha
Hauer
Boqueirão
Fazendinha
Cabral
Santa Cândida
Água Verde
Mercês
Bacacheri
Boa Vista
Centro Cívico
Xaxim
Pinheirinho
Santa Felicidade
Portão
Cidade Industrial
Cajuru
São Francisco
Sítio Cercado
Centro
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C U R I T I B A

160
foram presos em 

flagrante em 2010

GUSTAVO HENRIQUE VIDAL

Passeata dos grevistas
Os funcionários dos Correios que estão em greve fize-
ram uma caminhada ontem da rua João Negrão até a
praça Santos Andrade. Os grevistas conversaram com
a população sobre os motivos da paralisação, que co-
meçou na última quarta-feira em todo o país e não
tem prazo para terminar.

Correios. Parados

Manifestação reuniu 200 funcionários

32%
das denúncias de 
pichação recebidas 
pela Guarda Municipal
resultaram em prisão
em flagrante.

CAMILA.PEREIRA
@METROJORNAL.COM.BR
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Um grave acidente envol-
vendo mais de 100 veícu-
los deixou ao menos um
morto ontem na rodovia
dos Imigrantes, que liga a
capital ao litoral de São
Paulo. 

Segundo a PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), o
acidente aconteceu por
volta das 12h45, na altura
do km 41, em São Bernar-
do, no sentido capital. De
acordo com a polícia, 51

pessoas ficaram feridas,
sendo 20 delas com fratu-
ras e cinco em estado gra-
ve. Todas elas foram enca-
minhadas para hospitais
do litoral e do ABC. Dezes-
sete equipes dos bombei-

ros, com 43 homens, e
dois helicópteros Águia
trabalharam no resgate
das vítimas. A polícia afir-
ma que esse foi o maior
acidente da história da ro-
dovia.

Por causa do engaveta-
mento, a rodovia foi blo-
queada por volta das 14h
em ambos os sentidos. Os
motoristas tiveram que fa-
zer um desvio no km 62 e
seguir viagem pela via An-
chieta. O acidente teve
uma extensão de 4 km e
causou reflexos desde o li-
toral até o local do enga-
vetamento. A PRE diz que
um caminhão que seguia
no sentido capital pode
ter feito uma freada brus-
ca, o que causou a sequên-
cia de batidas. A polícia
acredita que a baixa visi-
bilidade causada pela ne-
blina pode ter sido o moti-
vo da freada. 

Por causa do grande nú-
mero de envolvidos, a uni-
dade da Petrobras de Cu-
batão acionou o Plano de
Auxílio Mútuo da empre-
sa para ajudar nos traba-
lhos de resgate e liberação
da pista. Os funcionários
da empresa levaram equi-
pamento especial para
corte e alargamento de
ferragens.

www.metropoint.com
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A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) de-
terminou ontem a proibi-
ção da venda e fabricação
de mamadeiras que conte-
nham bisfenol A.

O objetivo é proteger as
crianças que usam mama-
deira, já que a substância
pode provocar puberdade
precoce, câncer, alterações
hormonais, infertilidade,
aborto e obesidade.

A decisão é baseada em
estudos recentes que apon-
tam riscos decorrentes da
exposição à substância,
usada para fazer o plástico
das mamadeiras. Não há re-
sultado conclusivo.

Os fabricantes e impor-
tadores terão 90 dias para
cumprir a determinação, a
partir da publicação da de-
cisão no “Diário Oficial da
União”. METRO

Anvisa proíbe 
produto 
nocivo em
mamadeira

O governo federal tenta
contornar uma manobra
realizada no Senado, lidera-
da pelo ex-presidente Fer-
nando Collor, que adiou a
votação da lei do sigilo eter-
no de documentos públicos.

Collor assinou um pedi-
do de requerimento de in-
formação que travou a tra-
mitação da matéria. O pre-
sidente do Senado, José
Sarney, aceitou o pedido
sem ouvir a Mesa Diretora
da Casa.

Entre os dados mantidos
em sigilo, estão documen-
tos importantes da ditadu-
ra militar (1964-85) que po-

dem comprometer autori-
dades da época.

Para retomar a discus-
são, o governo pretende en-
viar ainda hoje os dados exi-
gidos no pedido de Collor.

Contrário à divulgação
dos documentos, Collor
alega que quer “conservar
mecanismos para que o Es-
tado possa, se necessário,
garantir não só a sua segu-
rança, mas também da so-
ciedade e a de nossas tec-
nologias sensíveis”. Ele
propõe a permanência do
sigilo e diz temer ataques
de hacker a importantes
dados do governo. METRO

Governo tenta contornar
manobra de Collor contra
abertura de documentos

Acidente na Imigrantes
deixa 1 morto e 51 feridos

Cerca de 300 pessoas estavam nos veículos 

envolvidos no engarrafamento na rodovia Imigrantes

ANDRÉ AMERICO/METRO

MARCIO.ALVES
@METROJORNAL.COM.BR

Mais de 6 milhões de pes-
soas deixaram a miséria en-
tre 2004 e 2009, de acordo
com o relatório “Mudanças
recentes na pobreza Brasi-
leira”, divulgado ontem pe-
lo Ipea (Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada). 

Segundo o levantamen-
to, em 2004, 15 milhões de
brasileiros viviam com ren-
da per capita igual ou infe-
rior a R$ 67. Em 2009, o nú-
mero caiu para 8,7 milhões.

O Ipea aponta que tam-
bém houve redução de pes-
soas consideradas pobres –
com renda per capita entre
R$ 67 e R$ 134 –, de 28 mi-
lhões para 18 milhões, em
um período de cinco anos.

A queda na quantidade
de pobres e miseráveis teve
reflexo na desigualdade so-
cial do país. Segundo o insti-
tuto de pesquisa, o índice
caiu 5,6% no período. 

O ano utilizado como iní-
cio das comparações, 2004,
é o mesmo de adoção do
Bolsa Família. No entanto,
para o Ipea, as mudanças
não podem ser atribuídas
ao programa. “Os valores
transferidos pelo programa
são muito baixos”, diz Ra-
fael Guerreiro Osório, dire-
tor do Ipea.

Na avaliação do órgão, a
queda na desigualdade en-
tre os brasileiros está ligada,
principalmente, à redução

do desemprego nos últimos
anos. “Sem o crescimento e
a geração recorde de empre-
gos formais, o aumento real

do salário mínimo teria me-
nos efeitos distributivos”,
avalia Rafael Guerreiro Osó-
rio. METRO

Mudanças sociais Entre 2004 e 2009

6,3
milhões
 deixaram a 

miséria
10

milhões
deixaram a 

pobreza

26
milhões

de pessoas entraram para o 
grupo dos “não pobres”

EONARDO  LARA/FUTURA PRESSS

2004 2009

R$ 495

Renda média
R$ 634

Crescimento

de 28%
Desigualdade 

caiu

5,6%
Fonte: Ipea

6,3 milhões de brasileiros 
fora da miséria, diz Ipea

Engavetamento com mais de 100 veículos no km 41 bloqueia rodovia
em São Paulo Neblina e baixa visibilidade podem ser motivos das colisões
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Brasileiro paga mais
por celular e internet 
O Brasil ocupa a 96º lugar
da lista que classifica 165
países de acordo com o
preço dos serviços de tele-
comunicações em relação
à renda per capita. Segun-
do o relatório Medindo a
Sociedade de Informação
2011 da União Internacio-
nal de Telecomunicações
(UIT), os brasileiros gastam
4,8% de sua renda com o
pagamento de serviços de
comunicação.

A conta dos brasileiros é
maior que a dos russos, cu-
jo gasto com internet e ce-
lular equivalem a 1,1% do
PNB (produto nacional
bruto) per capita. Na Chi-
na, o custo equivale a 3,1%
e na Índia a 4,1% do PNB
per capita.

Os consumidores do
Brasil também pagam
mais que os da Argentina,

Uruguai e Chile, países
com renda aproximada. 

Em último lugar na lista
está a Nigéria, com com-
prometimento de 71,6% da
renda. No topo, aparece
Mônaco, onde em média
apenas 0,2% da renda dos
moradores é gasta com es-
se serviço.

No ranking que classifi-
ca 152 países de acordo
com o nível de acesso, uso
e capacidade das Tecnolo-
gias da Informação e Co-
municação (TIC), o Brasil
aparece em 64º lugar, duas
posições abaixo que o re-
gistrado em 2008. No topo
da lista, aparecem a Co-
reia, Suécia, Islândia, Di-
namarca, Finlândia e Chi-
na.

De acordo com o estu-
do, o preço dos serviços de
telecomunicações caiu

18% mundialmente entre
2008 e 2010, com a maior
queda em serviços de in-
ternet banda larga fixa,
que teve redução de 52%.
Mas, segundo o relatório, a
conexão à internet de alta
velocidade continua ina-

cessível em muitos países
de baixa renda. Na África,
por exemplo, no final de
2010, os serviços de banda
larga fixa custavam em
média o equivalente a
290% da renda média.

METRO COM AGÊNCIAS

Conta chega a 4,8% da renda e supera gastos da China, Rússia e Índia

Crédito mais barato Novas taxa 
do banco

% ao mês

CDC
Crédito pessoal (parcela única)
Antecipação de IPRF
Crédito pessoal na Conta-salário
CDC Turismo
Financiamento MBA/Pós-Graduação

Pessoa 
física

Desconto de títulos
Capital de giro parcelado
Antecipação de recebíveis (construgiro)

5,41%
4,11%

2,55%
3,73%

4,93%
2,31%

1,93%
2,14%

1,59%

Pessoa 
jurídica

CAIO GUATELLI/FOLHAPRESS

A Caixa Econômica Fede-
ral reduziu as taxas de ju-
ros nas linhas de financia-
mento para consumidores
e empresas. Segundo o
banco, a decisão acompa-
nha a queda da taxa básica
de juros, a Selic, de 0,5
ponto percentual ao ano.

As novas taxas entrarão
em vigor na próxima se-
mana. No segmento de
crédito à pessoa física, fo-
ram contemplados produ-
tos do grupo crédito pes-
soal. Entre eles, a anteci-
pação de Imposto de Ren-

da, o crédito pessoal na
conta-salário, o crédito di-
reto ao consumidor e o fi-
nanciamento para pós-gra-
duação, todos com redu-
ção de 0,73 ponto percen-
tual na taxa anualizada.

Para a pessoa jurídica, a
queda abrange por exem-
plo as taxas de operações
de desconto de títulos,
com redução de 0,87 pon-
to percentual, e de capital
de giro parcelado, com di-
minuição de 1,53 ponto
percentual.

METRO

Caixa corta juros
de financiamentos 

País caiu duas posições em ranking de acesso à tecnologia
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08 mundo

Novo acidente 
fere 90 na 
Argentina
Apenas dois dias depois do
acidente que matou 11 pes-
soas e deixou mais de 200
feridos, o bairro de Flores,
em Buenos Aires, sofreu
com mais um choque en-
volvendo meios de trans-
porte. Desta vez, pelo me-
nos 90 pessoas ficaram feri-
das no acidente entre um
caminhão, um ônibus e um
pequeno trem urbano.

A colisão tripla ocorreu
pouco depois das 9h da ma-
nhã, em pleno horário de
pico. Segundo Alberto Cres-
centi, chefe do Serviço Sa-
nitário Público de Buenos
Aires, entre os feridos está
um bebê de oito meses. “Há
90 pessoas com politrauma-
tismos variados, mas não
há mortos nem feridos em
estado grave”, declarou
Crescenti à imprensa ar-
gentina. 

Ainda não está claro o
motivo do acidente. O por-

ta-voz da polícia local, Fer-
nando Sostre, relatou que o
semáforo estava funcionan-
do normalmente no mo-
mento do acidente. Entre-
tanto, de acordo com o jor-
nal Clarín, ele confirmou
que ainda será preciso de-
terminar “se houve impru-
dência” por parte dos mo-
toristas. A partir dos depoi-
mentos de moradores, es-
pecula-se que o trem não
tenha freado na luz verme-
lha, provocando o choque
com o caminhão e o ônibus
no cruzamento.

O acidente da última ter-
ça-feira também não foi to-
talmente explicado. Segun-
do imagens registradas no
local, um ônibus avançou o
sinal vermelho e foi arras-
tado por um trem, que aca-
bou batendo em outro
trem parado. As gravações
estão sendo analisadas pela
polícia. METRO

Virgin Galactic divulga prazos para sua primeira viagem

Turismo espacial pode ter
início em até 12 meses

SpaceShipTwo está em fase final de desenvolvimento

DAVID MCNEW/GETTYIMAGES

O empresário britânico Ri-
chard Branson definiu um
prazo de 12 meses para a
sua companhia, a Virgin
Galactic, lançar a sua pri-
meira nave espacial tripula-
da por turistas. “A nave-
mãe está pronta. Os testes
com os propulsores vão
muito bem. Penso que va-

mos fazer um lançamento
dentro de 12 meses”, decla-
rou Branson à TV america-
na CNN.

“Isto pode ser o início de
uma era completamente
nova das viagens espaciais,
que seria a das viagens espa-
ciais comerciais”, afirmou o
fundador do Grupo Virgin,

que tem investimentos va-
riados que vão desde a mú-
sica à aviação, vestuário e
biocombustíveis – além da
subdivisão de viagens inter-
planetárias. Há dois anos,
Branson apresentou o mo-
delo da SpaceShipTwo, pro-
jetada para levar pessoas
sem treinamento como as-

tronautas ao espaço. 
A Virgin Galactic espera

ter condições de realizar as
viagens por um custo mui-
to menor que o dos progra-
mas governamentais – e,
talvez, oferecer também
percursos intercontinen-
tais em alta velocidade. 

METRO
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A Orquestra de Câmara de
Curitiba apresenta neste
fim de semana o concerto
“Música Inglesa”, com con-
vidados internacionais.   

O comando do é maestro
alemão Stefan Geiger. Fo-
ram escolhidas obras de
Benjamin Britten (1913-
1976) e Gordon Jacob (1895-
1984). 

Participam do espetáculo
a instrumentista suíça Zora
Slokar (trompa) e o tenor
paulista Sérgio Wernec Jr. 

Stefan Geiger
É professor de música de câ-
mara e trombone em Ham-
burgo. O maestro alemão é
vencedor de vários concur-
sos internacionais. Tem for-
mação musical na Alema-
nha, França e EUA. 

Zora Slokar
Começou sua formação mu-
sical pelo violino, mas aca-
bou optando pela trompa.

Zora tem dividido projetos
com artistas de destaque e
participado dos principais
festivais da Europa. Atual-
mente, é trompa solista da
Orchestra della Svizzera Ita-
liana, em Lugano (Itália).

Sérgio Wernec Jr.
O tenor paulista que acom-
panha os músicos faz parte
do Coral Paulistano do
Theatro Municipal de São

Paulo. Atua como regente
titular do Coro Jovem Sinfô-
nico de São José dos Cam-
pos, do Coral da Unai e do
Coral Musicativa.

METRO CURITIBA

Capela Santa Maria
Espaço Cultural
(r. Conselheiro Laurindo, 273,
Centro). Dia 16/9, às 20h,
e dia 17/9, às 18h30.
R$ 15 e R$ 7,50 (meia).

O maestro alemão Stefan Geiger e a instrumentista
suíça Zora Slokar participam da apresentação

Orquestra tem
presença especial 

Stefan Geiger

DIVULGAÇÃO

O Metro indica

Música

Badi Assad. A
cantora, ins-
trumentista e
compositora
Badi Assad to-
ca no domin-
go, no Teatro
Sesi/Cietep. O
espetáculo
reúne músicas
do último tra-
balho da artis-
ta, além de
outros sucessos  de sua carreira.
Teatro Sesi Cietep (av. Com. Franco, 1.341, tel.: (41) 0800 648
0088). Dia 18/9, às 19h. R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cinema

“As Sombras”. O filme “As Sombras”, com direção de Marco
Dutra e Juliana Rojas, será exibido entre hoje e domingo, com
três sessões diárias, na Cinemateca.
Cinemateca de Curitiba (r. Carlos Cavalcanti, 1.174, São
Francisco, tel.: (41) 3321-3252). De 16/9 a 18/9, às 15h45, 
8h e 20h. R$ 5, R$ 2,50 (meia) e R$ 1 (aos domingos).

Música

Jota Quest. A banda Jota Quest comemora 15 anos de
carreira com um show hoje no Teatro Positivo. A presença de
Ney Matogrosso, da Banda Mais Bonita da Cidade e da
banda Sabonetes torna a ocasião ainda mais especial. 

Teatro Positivo -
Grande Auditório (r.
Prof. Pedro Viriato
Parigot de Souza,
5.300, Campo
Comprido, tel.: (41)
3317-3107).
Dia 16/9, às 21h15. 
A partir de R$ 134
ou R$ 69 (meia).   

O Museu Oscar Niemeyer
exibe, a partir da próxima
terça-feira,  a mostra “De
Valentim a Valentim”.

A exposição conta a his-
tória da escultura no Brasil,
do século 18 ao 20. Da pro-
dução de Valentim da Fon-
seca e Silva (1745-1813) ao
trabalho de Rubem Valen-
tim (1922-1991). Entre o iní-
cio e o fim cronológico da
mostra, há obras de alguns

dos mais significativos es-
cultores brasileiros, como
Rodolfo Bernardelli (1852-
1931) e Victor Brecheret
(1894-1955). Dois artistas
paranaenses também fa-
zem parte da seleção, João
Turin (1878-1949) e Zaco Pa-
raná (1884-1961).

A mostra é resultado de
uma pesquisa realizada há
mais de uma década por
Mayra Laudanna e Emanoel

Araújo, os curadores da
mostra. Em 2008, eles deci-
diram transformar a pes-
quisa em exposição. Em
2010, o conteúdo da pesqui-
sa, inclusive as imagens, foi
lançado em edição de luxo.

METRO CURITIBA

MON (r. Marechal Hermes,
999). Abertura gratuita no
dia 20/9, às 19h. Até dia
13/11. R$4 e R$2 (meia). 

Escultura de Victor Brecheret

DIVULGAÇÃO

Arte ‘De Valentim a Valentim’

Música Coreana na Boca Maldita
O grupo coreano Dulsori
se apresenta hoje, ao
meio-dia, na Boca Maldita,
no centro da cidade.

Dulsori é uma organiza-
ção de artes tradicionais
coreanas fundada em
1984 em Seul. O objetivo é
desenvolver performances
artísticas com base nas
músicas e artes tradicio-
nais coreanas. Tem atua-
ção internacional e traba-
lha para difundir a  heran-
ça cultural do país no res-
to do mundo. 

A base do trabalho cria-
tivo de Dulsori é a percus-
são coreana e um trabalho
que mistura música, esté-
tica e interatividade. 

Além da apresentação
de rua aberta ao público, o
Dulsori se apresenta no
Teatro Guairinha, no sába-
do (17), às 20 horas, com
ingressos a R$ 30.

METRO CURITIBA

Guairinha
(r. XV de Novembro, 971). 
Dia 17/9, às 20h. R$ 30. 

Grupo também se apresenta no Guairinha

DIVULGAÇ!ÃO

Curitiba
ganha novo
palco
A Drum Shop inaugura
amanhã o mais novo espa-
ço cultural da cidade.  

O Drum Live é um audi-
tório com capacidade para
150 pessoas e pode ser usa-
do para apresentações artís-
ticas, pocket shows,pales-
tras e outros eventos.

O espaço fica na sobrelo-
ja da Drum Shop, na rua
Desembargador Westpha-
len, 656. METRO CURITIBA

Curso

Conversas
contemporâneas
O curso Conversas
Contemporâneas
acontece entre os
dias 20 e 23 deste
mês. Serão quatro
encontros para
discutir a produção
artística paranaense.
Os convidados são
artistas visuais cujas
propostas
correspondem aos
temas: Videoarte;
Poéticas dos Espaços
– Arte Pública e
Interposições;
Imagem e Identidade;
e Pintura hoje. 
Em cada encontro,
dois artistas
apresentarão um
tema. Para a primeira
edição do curso os
convidados são Tom
Lisboa, Interlux,
Valdecimples,
Deborah Bruel, Keila
Kern, Cleverson, Tony
Camargo e Luiz
Rettamozo.
As inscrições são
gratuitas e devem ser
feitas 30 minutos
antes no SAC.

METRO CURITIBA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Alexandre 
Herchcovitch

ESTILISTA –
MENTOR

“Detecto o que ca-
da um tem de melhor e o que

precisa melhorar, mas não inter-
firo no gosto dos candidatos.”

Susana 
Barbosa

EDITORA DA ‘ELLE’
– JURADA

“Sou rigorosa, por-
que o vencedor vai daqui para
o mercado. Na vida real, nin-

guém passa a mão na cabeça.”

Reinaldo
Lourenço

ESTILISTA –
JURADO

“Não estou aqui
para julgar sem critérios. Vou
analisar o estilo e quem tem
mais identidade brasileira.”

Corpo

técnico

Os companheiros de 
Adriane Galisteu no 
programa falam um pouco
sobre suas atuações:

não faço escolhas
por eles. Estou ao la-
do de todos, orien-
tando apenas”, expli-
cou ao Metro.

Com as peças
prontas, os aspirantes
ao posto de revelação
fashion precisarão pas-

sar pelo crivo de Galis-
teu e dos jurados, Susa-
na Barbosa e Reinaldo
Lourenço. Cada pro-
grama terá também
um convidado que
ajudará a escolher o
eliminado da vez (já
gravaram suas parti-

cipações a Miss Brasil
2011, Priscila Machado, e

Lenny Niemeyer).

“Projeto Fashion” estreia
amanhã, às 22h45, na Band. O
programa terá episódios inédi-
tos semanalmente.

Nada de provas de resistência
ou de sorte: em “Projeto Fas-
hion”, o novo reality show da
Band, talento e flexibilidade
definirão o vencedor. Doze es-
tilistas competirão, em rede
nacional, pela chance de ser a
revelação da moda do país. 

E não será fácil sobreviver na
atração. Além de morar sob o
mesmo teto, a cada semana eles
receberão o desafio de produzir,
em um período de 24 a 48 ho-

ras, um figurino com
um tema diferente (bi-
quíni, fantasia e vestido de
festa, por exemplo) e mate-
riais inusitados, determina-
dos sem aviso prévio.

Alexandre Herchcovitch,
um dos mais bem-sucedi-
dos estilistas brasileiros,
será o mentor dos concor-
rentes na oficina de costu-
ra. “Não julgarei em hipóte-
se alguma. Não mudo nada,

Novo talento da moda no

Reality show vai revelar 
estilista Programa 

é a versão nacional de 
‘Project Runway’ Estreia 

será amanhã, na Band

RAQUEL.PAULINO
@METROJORNAL.COM.BR

2000
inscrições foram
recebidas para o reality.
Os critérios de escolha
para chegar aos 12
participantes foram CV,
portfólio e minidesafio
de duas horas diante de
uma máquina de costura.
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Sudoku

por FariniOs invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Talvez tenha problemas com pessoas
de convívio próximo. Vai trabalhar

muito, mas os lucros não serão tão recom-
pensadores como deveriam.

Touro – 21/4 a 20/5
Pode ter problemas com tanto ner-
vosismo. Assim, sua saúde ficará

mais frágil. A vitalidade física cai, tornando-o
mais vulnerável a doenças.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Ocorrerão mudanças repentinas em
sua vida. Algumas mudanças serão

tensas no trabalho e em casa. Vai estar agita-
do e impaciente.

Câncer – 21/6 a 22/7
Corre o risco de se envolver em sepa-
rações com pessoas de convívio pró-

ximo. Estará cheio de criatividade e ideias
modernistas, use essa energia. 

Leão – 23/7 a 22/8
Você vai estar alegre e motivado na
vida social. Vai estar mais simpático

e jovial, e isso atrairá a boa vontade dos ou-
tros. Pode ter boas oportunidades. 

Virgem – 23/8 a 22/9
Pode se envolver com complicações
amorosas. Estará propenso a desobe-

decer as leis e regras sociais, sentirá certo es-
pírito anarquista.

Libra – 23/9 a 22/10
A vida afetiva vai estar ótima, pode
viver novos romances ou reacender

os antigos. Bom período para cuidar da sua
aparência.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Pode lidar com objetos artísticos ou
resolver trocar a mobília de sua casa.

Boa fase na vida social ou no trabalho. Bom
também para ganhar mais dinheiro.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Você vai se sentir animado e feliz. Es-
te aspecto traz o “bom astral” e dá
proteção extra. Estará mais simpáti-

co e poderá receber boa oportunidade.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Você estará muito mais agressivo
que o normal, por isso pode se en-

volver em muitas discussões e conflitos. Pro-
cure ser mais calmo e ponderado. 

Aquário – 21/1 a 19/2 
Estará mais precipitado e agitado, isso
pode acabar lhe trazendo prejuízos.

Está propenso a acidentes domésticos com
tanta agitação. Acalme-se.

Peixes – 20/2 a 20/3
Sua saúde estará boa. Em termos
gerais, você terá boa vitalidade físi-
ca e brilhará mais socialmente.

Aproveite para restaurar suas energias. 

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Informações pelo telefone (11) 4994-4327, 
endereço rua das Figueiras, 2.146, Sto. André, SP. Atendimentos on-line com a Equipe Tania Gori pelo site 
www.taniagori.com.br. Participe, dia 17, às 14h, da “Roda de Bruxaria Tradicional”. Grátis.

Horóscopo

Festa de São Cornélio, na Bretanha, reminiscência das antigas 
celebrações do Deus Cornífero, considerado o padroeiro dos 
animais com chifres. Neste dia, benzem-se gados em seu nome.

por Tânia Gori

Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@SouNiFero: Não sei nem como ele
entrou! Não era da área e já tinha
vários escândalos antes de assumir a
pasta! Ninguém viu isso???

@fabiorossmusica: Acho que está igual
ao início do governo Lula. Na época,
também caíram Palocci, Gushiken e
todos voltaram depois. Déja vú?

@Negreenho: Tem que comandar! Se
não serve, pede para sair. A gente
espera que venha alguém melhor.

O que você achou da queda do 5º mi-

nistro do governo Dilma? Qual a sua

avaliação da postura da presidente?

cultura12 www.metropoint.com
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- Pior jogo do Brasil
Quando se espera um futebol de qualidade
da seleção, sempre se fica frustado. A comis-
são técnica vem demostrando incompetên-
cia. Até quando vamos dar oportunidade
para este técnico desqualificado? Não acre-
dito que esse treinador chegue a comandar o
time para o Campeonato Mundial! Melhor
que ele temos o Ney Franco, campeão mun-

dial sub vinte ou Marcelo Oliveira. 

Valdir Pierro.

- Violência
O Governo do Paraná deveria adotar o pro-
grama Saturação, para que a polícia ocupe
áreas de alto risco onde o governo está au-
sente, combatendo o crime e levando pro-
gramas de saúde. A polícia do Paraná é

extremamente despreparada.

Fábio Silva - Curitiba

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  
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Macuglia assume
com dispensas

“Momento crítico” do campeonato é em setembro, diz Macuglia

ALBARI ROSA/AGP/FOLHAPRESS

Com o anúncio oficial de
Guilherme Macuglia, come-
çaram a surgir nomes de
atletas que estão de saída do
clube. Os pouco utilizados
Júlio César, lateral, o za-
gueiro Leandro Silva e o vo-
lante Anderson são primei-
ros, mas outros atletas ain-
da podem sair.

O técnico Guilherme Ma-
cuglia admitiu que o clube
teve “problemas internos”,
mas espera que a partir do
seu comando o elenco este-
ja aplicado. 

“Sei que todos estão des-
confiados, mas o incentivo
na Vila Capanema é funda-

mental para o grupo voltar
a dar uma resposta positi-
va”, pediu.

A estreia de Macuglia se-
rá no sábado, na Vila Capa-
nema, contra  o Goiás, que é
o décimo segundo na tabela
da Série B.

Três atletas já foram mandados
embora, entre eles Júlio César 

Técnico exige comprometimento
e adianta que vai simplificar tática

3
esporte
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DIVULGAÇÃO/SCMS

Kleberson abre contagem
O volante Kleberson, do Atlético, dá início hoje à conta-
gem regressiva de mil dias para os jogos da Copa do
Mundo em Curitiba. O Jardim Botânico ganhará, a cada
noite, as cores das seleções que já foram campeãs, co-
meçando com o Brasil.

Mil. Dias

Jardim Botânico ganhará cores de campeões mundiais

O STJD (Superior Tribunal
de Justiça Desportiva) de-
nunciou ontem o Furacão
no artigo 213 de CBJD (Có-
digo Brasileiro de Justiça
Desportiva) ontem. Acusa-
do de não impedir uma in-
vasão ao campo, o clube po-
de ser punido com a perda
de mando de até 10 jogos
ou multa.

O caso ocorreu no jogo
contra o Palmeiras, em que

o diretor de futebol Alfredo
Ibiapina entrou no grama-
do no intervalo. De acordo
com a súmula do árbitro
Marcelo de Lima Henrique,
ele teria ofendido o juiz.

Cleber Santana, que  foi
expulso na partida, tam-
bém foi denunciado por
ofender o juiz e pode pegar
uma suspensão de até seis
jogos, ou multa.

METRO CURITIBA

Ibiapina invadiu campo

DIVULGAÇÃO

Atlético é denunciado
por invasão de campo

Júnior Urso perto
de sair do Tricolor
O volante Júnior Urso está
perto de deixar o Paraná
rumo ao Avaí. O jogador
pertence ao clube catari-
nense e está emprestado
para o Paraná desde o fim
do Campeonato Paranaen-
se. O Avaí confirma o inte-
resse na volta, já que o clu-
be luta para sair do rebai-
xamento da Série A.

STJD
O volante Everton Garroni
foi absolvido pelo tribunal e
está liberado para jogar a
próxima rodada. Já o za-
gueiro Cris, que havia sido
suspenso por seis partidas e
jogava com um recurso, te-
ve a pena reduzida para
três jogos. 

METRO CURITIBA

Morro pode
voltar contra
Figueirense
O atacante Santiago Morro
Garcia vem treinando e
tem chance de ser escalado
contra o Figueirense no do-
mingo na Arena. Com
Guerrón suspenso, Antô-
nio Lopes pode escolher
ainda entre Adailton e Ro-
driguinho. O argentino
Nieto também voltou a
treinar, mas dificilmente
joga 90 minutos.

METRO CURITIBA

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

Coxa está definido
contra Internacional
O técnico Marcelo Oliveira
já definiu o time para o jogo
contra o Inter, fora de casa
no domingo. A única mu-
dança deve ser a volta de Jé-
ci no lugar de Luccas Claro.
Ontem, Leandro Donizete
não treinou, mas em princí-
pio tem condições de jogo.
Caso fique fora, Willian jo-
ga em seu lugar. 

Com apenas duas vitórias
fora de casa no Brasileiro, o

Coritiba prega respeito ao
adversário. “O Inter é tido
como um dos melhores
elencos do futebol brasilei-
ro e eu concordo.  Vai ser
um jogo duríssimo”, espera
o treinador do Coxa. Já o
meia atacante Everton Cos-
ta dá a receita para  vencer o
jogo. “Marcar bem, sair no
contra-ataque e se chegar
na frente tem que fazer o
gol”, diz. METRO CURITIBA

“Não é hora de
pensar em G4 ou
em rebaixamento.
É jogo a jogo.”
GUILHERME MACUGLIA

Brasileirão
24ª rodada

AMANHÃ

ATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-MG

18h

VASCO x GRÊMIO

18h

SÃO PAULO x CEARÁ

18h

DOMINGO

BAHIA x FLUMINENSE

16h

ATLÉTICO-PR x FIGUEIRENSE

16h

AVAÍ x PALMEIRAS

16h

BOTAFOGO x FLAMENGO

16h

CORINTHIANS x SANTOS

16h

CRUZEIRO x AMÉRICA-MG

18h

INTERNACIONAL x CORITIBA

18h
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